
  פתח דבר

אי� התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מ� : "בדברי� הבאי� הקדמתו לספרופותח את " מסילת ישרי�"ה

, דושי� אחר קריאתו שלא היו בו לפני קריאתויכי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו ח, הקריאה בו פע� אחת

  ".אבל התועלת יוצא מ� החזרה עליו וההתמדה. אלא מעט

לנושאי�  תוכ� ענייני�אינו אלא  באשר הוא, נכוני� הדברי� שבעתיי� "ס"נתיבות הש"בחיבור 

אני  .ואופ� הצגת הנושאי�מבנה ייחודו של חיבור זה הוא ב. אגב אורחא 'בגמואלו שהובאו  ס"בשהנידוני� 

  .ומוחשיתרבה תועלת  ממנו יפיקובו תדיר  לומדי בקיאות שיעיינוש מאמי�

תשתית חיונית ללימוד תורני מכל סוג הינה ס "הנידוני� בששהתמצאות בנושאי� , המפורסמותמ� 

  :לשלשההתמצאות זו מתפצלת היתרו� שב .שהוא

  .דומיהלבשעת הנחות שגויות פעמי� רבות מונעת , מסוי� נושאל' התייחסות הגמהידיעה על עצ�   . א

חזקת את מ, )עמודהד  וה, מסכתיכולת להצביע על הה( ס"התמצאות במיקומו של כל נושא בש  . ב

 ,דש במקור באופ� תדירומחשל הלומד לנושאי� ומעודדת בפועל עיו� ואת הנגישות  את החיבה, הזיקה

  .של דברי� על דיוק� את הלומדעמידה מו

ס משמשי� בסיס מוצק ללימוד בעיו� לאור דברי הראשוני� "בקיאות בנושאי� ובמקבילותיה� בש  .ג

. בחילוקי� שביניה�הבחנה בדימוי מילתא למילתא ועוסקי� רבי� מדבריה� , שכידוע, והאחרוני�

וזאת ללא , ס"להצביע על כל המקבילות שבש "ס"מסורת הש"בעל שנה ראה לנכו�  500 "כבר לפני כ 

 .כמופלא ומעורר השתאותטכנולוגיה השלנו עתיר דבר הנראה בעיד� , כל אמצעי טכנולוגי

 ִ'י" " )כב,ד(מהפסוק במשלי , � ההתמצאותואולי נית� למצוא אסמכתא על דר% רמז לחשיבות שבעצ

  ".ַמְר2ֵא 0ָ1ְרוֹ  /ְלָכל, )מציאה' ל "י "רש( ְלֹמְצֵאיֶה� ֵה� ַחִ)י�

אינ� , "בית המדרשפרוטוקול "באופ� אסוציאטיבי כ תעריכתו הייחודיס ו"שהיק  החומר שבש, דא עקא

  .י� אלולהשגת יעד מקילי�

הנושאי� כל  ניסיו� להקי  את ,'חלק א � " נושאי� ומקבילות בתלמוד הבבלי �  ס"נתיבות הש"חוברת ב

, נושאי� 6,000 " ע� למעלה מ , אדפי גמר 773שבה�  ,)למעט שקלי�(מסכת ברכות ומסכתות סדר מועד שב

  .ס"בשלש חוברות נוספות שיקיפו את כל מסכתות הש מלאכה זוה בכוונתי להשלי� "ובעז

  :בחוברת שלשה קונטרסי�

מהל% בשייכותו של כל נושא תפיסת הנושאי� על סדר הד  באופ� ויזואלי המקל על מוצגי� כל ראשו� ב

  .ל הנושאי� במקביל ללימודעחלק זה מאפשר חזרה ושינו�  .של הסוגיא הכללי

, למוד תורהת, מלאכת מחשבתכ "פ קטגוריות "עס "מקור� בשע� ציו� כל הנושאי� מויינו שני חלק הב

 " מופעי� מקבילי� תו% שימת דגש על , )קטגוריות שונות 300 "כ ( ועוד כללי� הלכתיי�, אגדה, טהרות, זרעי�

ימצא , קיאותו בתחו� מסוי�באו לבחו� את , ס"הרוצה להקי  נושא על כל מקורותיו שבש .דומי�זהי� או 

  .ד עני� רב במפתחות אלו"לענ

תרשימי� אלו . המסכתותמבנה של ה מהירלקליטה  תרשימי�ל קונטרס המכיבסו  החוברת הוספתי 

של המסכת ומובנת תמונה כללית ירכוש הלומד באמצעות�  ,יכולי� ללוות את הלומד מתחילת הלימוד ועד סופו

  .בכל ד  י�מרכזיאו שניי� הצבעה על נושא % ות

ותלי וא� אזכה וִיָמצא מקומו בי� כ. ישמש כלי שרת להרבות תורה שחיבור זה, הנני תפילה לבורא עול�

  .והיה זה שכרי, בית המדרש

  אפרי� כדורי  



  תוכ� ענייני�

    דפי�� לפי נושאיהרשימת   .א

 "  משנה   : אמצעי� גרפיי� באופ� הבאי "מסומני� עו, ס"פ סדר הש"בחלק זה מוצגי� הנושאי� ע

 ראשי, )כ באמצעות נקודתיי�"מסומ� בד' בגמ(משנה לדו� בדברי ה' הגמחזרת  "   משנהל בירור  , למשניות

באופ� ישיר לאמור במשנה שקדמה לה�  א% לא הסוגיאללי של לנושא הכהשייכי�  י�ראשי י�נושא "

. מופיעי� ללא הדגשה ומיושרי� לצד שמאל, נושאי� הרבי� המופיעי� אגב אורחאה. הדגשהמסומני� ב

  .קצר מציי� מעבר עמוד אופקיקו  .ס"הנושא במקומות נוספי� בשהופעתו של מצביע על , מספר בסוגריי�

    ותלפי מפתחהנושאי� רשימת   .ב

 .ב"לפי א מסודרי� משניותוראשיות פ קטגוריות "עמסווגי� כשה�  הנושאי�בחלק זה מופיעי� כל 

  .ציו� בהתא�בסו  כל שורה ופיע מאשי ראו כ שנהמכ הראשו� חלקבלנושאי� שסומנו 

חלק  מופיע בתחילת, )בסוגריי�( הנושאי� לכל קטגוריה' מפתח מפורט של כל קטגוריות הנושאי� ע� מס

  .זה

    כלליי� תרשימי�  .ג

החלפת צבע . שניי� עדבת עמוד  בטבלה כללי של המסכתמבנה הההמציג את  לכל מסכתבחלק זה תרשי� 

חדש נושא מרכזי של  ותחילתמציי� קו מפריד עבה . מלמדת על מעבר פרק, מאפור ללב� רקע של הדפי�ה

  .עגולב בכתמופיעי� , היא בדר% אגבבסוגיא שהופעת� נבחרי� נושאי� . במסכת

  

  


